
 

WNIOSEK  
 

Do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu o nadanie dostępu do Serwisu ibuk.pl 

 

 

Nazwisko i imię: 

 .................................................................................................................................... 

Nr PWZ 
 

         

Nr PESEL 
 

           

 

Adres email*1:   ……….………………………………………………………………………… 

 
 

Załączniki: 

1. Arkusz aktualizacyjny danych osobowych. Cz „E’’ 

OŚWIADCZAM ŻE : 

  *Właściwe zakreślić 

 

Regularnie odprowadzam składkę członkowską w wysokości 1% uposażenia zasadniczego  

do OIPiP w Radomiu 

 

Przebywam na emeryturze/ rencie i nie wykonuje zawodu pielęgniarki/położnej  

 

Miejscowość, data ...................................................      Podpis ......................................................... 
 

 

Informacja o administratorze danych 
 

1. Administratorem danych osobowych jest Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Radomiu 

2. Adres siedziby administratora danych 26-600 Radom, ul. Paderewskiego 15 
 

Wyrażam zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną informacji dotyczących działalności samorządu zawodowego, w 

szczególności komunikatów dotyczących dostępu do Serwisu Ibuk.pl. 

Oświadczam, iż będą korzystała\korzystał z Serwisu libra.ibuk.pl zgodnie z regulaminem zamieszczonym na 

stronie pod adresem libra.ibuk.pl. W przypadku korzystania niezgodnego z regulaminem konto użytkownika może 

być zablokowane przez administratora serwisu. 

 
 

 

Miejscowość, data ...................................................      Podpis ......................................................... 

 
*1  Na podany adres email zostanie przesłany kod umożliwiający założenie konta w Serwisie ibuk.pl 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych do korespondencji przez Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych oraz 

Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 

ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U z 2017 r. poz. 1219) na podany adres e-mail 

w celu otrzymywania newsletter-a Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz innych informacji i materiałów przesyłanych 

przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych mogących zawierać informacje od reklamodawców. Zgoda jest dobrowolna i 

może być w każdej chwili wycofana, klikając w odpowiedni link na końcu wiadomości e-mail. Wycofanie zgody nie wpływa na 

http://libra.ibuk.pl/


zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

 

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 

ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U z 2017 r. poz. 1219) na podany adres e-mail 

w celu otrzymywania biuletynu właściwej okręgowej izby pielęgniarek i położnych oraz innych informacji i materiałów 

przesyłanych przez okręgową izbę pielęgniarek i położnych mogących zawierać informacje od reklamodawców. Zgoda jest 

dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana, klikając w odpowiedni link na końcu wiadomości e-mail. Wycofanie zgody 

nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

 Oświadczam, że zapoznałem/am się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych oraz 

obowiązku podania danych osobowych, o których mowa w art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 

r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 123 ze 

 zm.). 

 

 

 

Miejscowość, data ......................................    Podpis  .............................................................  
 

 

 


